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Themalied

Levensadem

Levensadem
Refrein
Adem in en adem uit, verse lucht van buiten uit
Door God aan de mensen gegeven
Adem, adem, lach of zucht
Adem, adem, verse lucht
Levensadem, onze bron van leven.
Strofe 1
Jezus trekt zich terug in de woestijn.
Hij is in ademnood, weet niet wat gedaan.
Maar door te bidden en bij God te zijn,
vindt hij een nieuwe adem en kan hij het weer aan!
Strofe 2
God schiep de dag en ook de nacht.
Een adembenemende hemel, de wind en de zon.
God geeft ons leven, geeft ons nieuwe kracht.
Wij ademen zijn lucht, onze levensbron!
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Les 1

Ademen: een wonder

Leerplandoelen
De leerlingen kunnen het levensbelang ontdekken van gezond in- en uitademen. Dat houdt in dat ze …
 er zich van bewust zijn dat ze elke seconde van hun leven ademen;
 ervaringen uit hun leven verwoorden waarbij ‘adem’ een grote rol speelde en/of waarbij ademen moeilijk was;
 ontdekken dat er gezonde en ongezonde lucht is om in te ademen;
 verbondenheid beleven met alles wat ademt.
De leerlingen kunnen de symbolische betekenis vatten van in- en uitademen. Dat houdt in dat ze …
 de symbolische betekenis kunnen verwoorden van gezonde en ongezonde lucht inademen, levensadem, nieuw
leven inblazen, een gezonde en ongezonde geest;
 de symbolische betekenis kunnen verwoorden van uitademen als ‘iemand of iets nieuw leven inblazen’ of ‘iemand
of iets een tweede adem geven’.

Materialen
Voor de leerlingen
 leerwerkboek: p. 4
en p. 5

Voor de leerkracht
 achtergrondinformatie:
hdl. p. 8
 (eventueel een
gebedsvoorwerp)

Voor de klas

Online

www.

 bordboek
 (dvd x nr. x)
 prentenset: prent x
(themabeeld)

Tips
Na de ademhalingsoefeningen in deze les volgt een kort dankmoment waarin je de leerlingen de kans geeft om
(God) te bedanken voor de adem en de lucht die ons elke dag geschonken wordt. Je kunt het (gebeds)moment
ook uitbreiden tot een echt kringgebed. Voorzie een gebedsvoorwerp (een gebedsstok, een vlag of een prent) en
hang er de twee aanvulzinnen aan vast. Verzamel de leerlingen in een kring. Leg het kringgebed uit:
Om God te danken voor de zuivere lucht die we zomaar gratis krijgen, om Hem te danken voor het ademen dat zomaar
vanzelf gaat, willen we samen bidden, hier, terwijl we samen in de kring zitten. We maken samen een kruisteken.
Daarna zal ik de stok / vlag / prent doorgeven. Wie dat wil, vult een van de zinnen aan met z’n eigen woorden. Wie
liever niets zegt, geeft het voorwerp gewoon door aan de volgende leerling. Wanneer het voorwerp weer bij mij is,
sluiten we het gebed af door samen ‘Amen’ te zeggen. Dat wil zeggen: ‘Zo is het goed.’
Maak het kruisteken. Begin met de woorden: Lieve God, wij willen Je danken voor het wonder van de lucht en het
ademen. Geef daarna het gebedsvoorwerp door en laat de leerlingen aan het woord. Sluit af met: Dankjewel, God.
Jij bent onze Levensadem. Amen.

Vooraf
 Als inleiding op dit thema doe je een klassikale reeks ademhalingsoefeningen. Lees de achtergrondinformatie op
p. 8 van de handleiding. Daar staan verschillende ademhalingsoefeningen uitgeschreven. Je maakt het best vooraf
een selectie. Het is ideaal wanneer je de ademhalingsoefeningen in een open ruimte kunt doen, bijvoorbeeld in de
turnzaal, in de refter of op de speelplaats. Als het mooi weer is, kun je misschien naar een leuk plekje in de
buurt van school trekken?
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Lesverloop
Inleiding: ik adem!
hdl. p. 8

Als inleiding op dit thema doen jullie met de hele klas een reeks ademhalingsoefeningen.
Ga naar de open ruimte (de turnzaal, de refter, de speelplaats …). Werk de oefeningen uit de
achtergrondinformatie in drie stappen af:
1 Oefeningen om je bewust te worden van je eigen ademhaling
2 Oefeningen om te ontdekken dat je ademhaling verandert
3 Oefening om ademen te kopppelen aan emotie en symboliek
De leerlingen doen telkens een reeks ademhalingsoefeningen. Stel daarna de bijbehorende
vragen. De leerlingen antwoorden niet hardop. Geef hen even de tijd om over de vragen na te
denken. Ga er pas daarna dieper op in. Doe dan de volgende reeks oefeningen.
Ga daarna samen in een kring op de grond zitten en voer een kringgesprek. Pols naar de
ervaringen van de kinderen met ‘ademen’. Wanneer had jij het al eens moeilijk met ademen?
Probeer de antwoorden te groeperen:
 ademnood door een situatie: te lang onder water, te snel gedronken …
 ademnood door een heftige emotie: zo kwaad dat je niet meer kunt ademen, zo verdrietig dat je adem stokt, zo blij dat je adem hevig versnelt …
 ademnood door een zware inspanning: na een sportwedstrijd, na een atletiektraining, je
hebt een zware doos verhuisd …
Vraag de leerlingen om voorbeelden te geven van situaties waarin je merkt dat ademen heel
belangrijk is. Heeft niemand spontaan een idee? Stuur de leerlingen dan door zelf voorbeelden te geven: duiken met een zuurstoffles, zenuwachtig zijn voor een optreden, een muziekinstrument bespelen …
Ga dieper in op het wonder van ademen en de lucht. Het is eigenlijk toch wel bijzonder dat wij
zomaar elke dag wel 20 000 keer ademen zonder erbij na te denken. Dat vind ik een wonder. Vind
jij dat ook?
 Waarom vind jij dat ademen/lucht een wonder is?
 Hoeveel moeten we betalen voor de lucht die we inademen?
 Hoeveel moeite moeten we doen telkens als we ademen?

Dankjewel voor mijn adem
Geef de leerlingen de kans om in een kort dankmoment (God) te bedanken voor de adem en
de lucht die ons elke dag geschonken wordt, als ze dat willen. Bied hen daarvoor twee zinnen
aan die ze kunnen aanvullen:
 (Lieve God), dankjewel dat ik kan ademen, want …
 (Vader), dankjewel voor de lucht, want …
Als je zelf ook een kort woord van dank uitspreekt, kan dat de leerlingen inspireren en
motiveren.
Je kunt het (gebeds)moment ook uitbreiden naar een echt kringgebed. Kijk bij de tips
op p. 5.
leerwerkboek:
p. 4 nr. 1

De leerlingen nemen hun leerwerkboek op p. 4 bij nummer 1. Bespreek de tekeningen die
rond het gebed staan. Doe het gebedsritueel en bid tot slot samen het gebed.
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Gezonde en ongezonde lucht
bordboek
(dvd x nr. x)

Ga samen terug naar de klas (tenzij je de vorige lesfase ook in de klas hebt laten plaatsvinden.) Bekijk de animatie over gezonde en ongezonde lucht. (Uitwerken nadat de animatie/
filmpje klaar is.)
De kinderen beschrijven na het filmpje hoe ze de beelden in verband kunnen brengen met
het wonder van de ademhaling uit het eerste lesdeel. Probeer tot dit besluit te komen:
Dat we kunnen ademen is echt een wonder. De frisse lucht wordt ons gratis en voor niets
geschonken. Toch zorgen wij er zelf voor dat we dat wonder in gevaar brengen: we vervuilen de
lucht met vuile rook uit fabrieken, uitlaatgassen van wagens, sigarettenrook en de gassen die
uit spuitbussen komen. Dat is jammer, want als de lucht vuil is, krijg je hem niet zomaar weer
schoon.

Adem: een veelzijdig woord
leerwerkboek:
p. 5 nr. 2

De leerlingen nemen hun leerwerkboek op p. 5 bij nummer 2. Ze lezen de drie tekstjes in
stilte en onderstrepen met potlood elke zin waar ze ‘adem’ of ‘lucht’ in tegenkomen.
(Eventueel aanvulling uitwerken over de symboliek van de tekening, wanneer die definitief is.)
Overloop de zinnen daarna klassikaal. Bespreek de figuurlijke betekenis van de zinnen.
Wanneer de figuurlijke betekenis duidelijk is, onderstrepen de leerlingen de zin.
 Gisteren hing er een ongezond luchtje in de klas.
(een ongezond luchtje = een slechte sfeer)
 Als ik hem zie, stop ik met ademen.
(stoppen met ademen = zo onder de indruk zijn dat je alleen maar daar aan kunt denken)
 Dan moet ik eventjes weer op adem komen, want ik word dan zo rood als een tomaat.
(even op adem komen = weer tot rust komen na een emotie of een inspanning)
 Mama zegt dat het lijkt alsof ze haar ‘nieuwe adem’ hebben gegeven.
(een nieuwe adem krijgen = je als nieuw voelen)
 Sinds ze terug is, heb ik ook weer een beetje meer adem.
(wat meer adem hebben = je terug beter voelen)

Tot slot: een ballon …
bordboek
prentenset: prent x
(themabeeld)

Hang of projecteer het themabeeld op het bord. De leerlingen denken na over wat ballonnen
met dit thema te maken hebben. Een ballon moet je opblazen. Daar heb je adem voor nodig.
Een ballon zweeft door de lucht.
Wijs de leerlingen op de eerste ballon: de ballon zonder kaartje aan (de groene ballon).
Leg uit dat groen voor de gezonde lucht staat die de leerlingen elke dag mogen inademen.
Gezonde lucht is een onderdeel van een gezonde natuur. Daarom is groen de symbolische kleur
van deze ballon. Benieuwd naar de betekenis van de andere ballonnen? Die zullen we samen
ontdekken in de loop van dit thema!

leerwerkboek:
p. 5 nr. 2

Tot slot schrijven de leerlingen in de groene ballon in het leerwerkboek wat ze van deze les
willen onthouden of wat ze graag nog willen zeggen (aan jou of aan God).
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Achtergrondinformatie
Ademhalingsoefeningen
Het is ideaal om deze oefeningen in een open ruimte te doen, bijvoorbeeld in de turnzaal, in de refter of op de speelplaats.

Oefeningen om je bewust te worden van je eigen ademhaling
1

De leerlingen blazen bellen met bellenblazers. Hoe moet je blazen om een zo groot mogelijke luchtbel te maken?

2

De leerlingen gaan op hun rug liggen. Ze tellen hoeveel keer ze in één minuut in- en uitademen.

3

De leerlingen gaan op hun rug liggen. Ze leggen hun hand op hun buik, ter hoogte van het middenrif. Ze verwoorden
wat er met hun buik gebeurt wanneer ze inademen en uitademen. Ze proberen eens te ademen zonder dat hun
buik beweegt. Daarna proberen ze hun adem zo lang mogelijk in te houden. Wat gebeurt er? En wat hoor je bij veel
leerlingen wanneer ze daarna weer ademen? Streef naar het inzicht dat je naar adem hapt op het moment dat je
echt niet meer zonder adem kunt.

4

De leerlingen ademen op jouw teken: Adem in – hou je adem vijf tellen in – adem uit – hou dat vijf tellen aan zonder in te
ademen. Ze doen de oefening ook eens met de ogen gesloten.

Vragen:
 Wist je dat je elk moment van de dag ademt? Had je daar al eerder bij stilgestaan?
 Hoeveel keer adem jij in één minuut?
 Hoe voelt het als je niet mag ademen (als je je adem moet inhouden)?
 Wat hoor je van zodra iemand weer ademhaalt na de adem te hebben ingehouden?
 Hoe voelt het om op mijn teken te ademen?

Oefeningen om te ontdekken dat je ademhaling verandert
1

De leerlingen gaan in twee rijen staan. Elke leerling van rij 1 kijkt een leerling van rij 2 aan. Geef de leerlingen van
rij 1 de opdracht om twintig keer door de knieën te zakken, de grond te raken en weer op te springen (helemaal
gestrekt). Laat in dezelfde tijdspanne de leerlingen van rij 2 vijf keer heel traag door de knieën gaan. Na de opdracht
observeren de leerlingen elkaars ademhaling. Wat stellen ze vast?

2

Geef de leerlingen deze zin op: ‘Ik kan ademen! Hoera! Ik kan ademen!’ Vijf leerlingen komen vooraan. Ze roepen de
zin tien keer na elkaar. Wat stellen de andere leerlingen daarna vast over hun ademhaling?

Vragen:
 Wat gebeurt er met je ademhaling als je een zware inspanning hebt geleverd?
 Wat gebeurt er met je ademhaling als je hebt geroepen?

Oefening om ademen te koppelen aan emotie en symboliek
De leerlingen proberen verschillende emoties in hun stem te leggen. Ze spreken een zin gewoon uit, daarna roepen
ze hem, vervolgens zingen ze hem en ze zeggen hem ten slotte blij. De leerlingen zingen een lied, brullen daarna
luid en schreeuwen heel kwaad. Ze controleren telkens hoe hun ademhaling verloopt. Waren ze ooit boos en raasden
ze tegen iemand anders uit? Hoe zat het toen met hun ademhaling?
Vragen:
 Doet een gevoel iets met jouw ademhaling? Wat?
 Is je ademhaling anders wanneer je een lied zingt, brult, kwaad schreeuwt …
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De levensadem van God

Leerplandoelen
De leerlingen kunnen de symbolische betekenis vatten van in- en uitademen. Dat houdt in dat ze …
 de betekenis van de ‘levensadem’ van God ontdekken in het Paradijsverhaal (Gn. 2, b-25) als het geven van leven
aan de mens.
De leerlingen weten hoe mensen vanuit Gods levensadem tot leven komen. Dat houdt in dat ze …
 in Ez. 37,1 -14 lezen hoe Gods adem nieuw leven inblaast bij mensen.

Materialen
Voor de leerlingen
 leerwerkboek: p. 6
en p. 7

Voor de leerkracht
 Bijbelverhaal ‘Het
Paradijsverhaal’:
hdl. p. 12 en p. 13
 Bijbels verhaal
‘Levensadem (het
visioen van Ezechiël)’:
hdl. p. 14 en p. 15

Voor de klas
 bordboek
 (cd x nr. x)
 (cd x nr. x: themalied)
 prentenset: prent x
(themabeeld)

Online

www.

 document: de foto’s
op de kaartjes aan
de ballonnen van het
themabeeld

Tips
Hoe sta jij tegenover Gods levensadem? Hoe denk jij na over ‘het begin’ en over ‘nieuw leven’? Geloof jij dat God
de mens tot leven roept of wekt?
In deze les maken de leerlingen kennis met het paradijsverhaal (Gen. 2, b-25) en het visoen van Ezechiël.
Om de laatste tekst goed te kunnen begrijpen, moet je wel wat gevoeligheid hebben voor symboliek. Het is
zinvol om de tekst op voorhand in de Bijbel te lezen. Dat kan tegenwoordig heel gemakkelijk online. Op
www.willibrordbijbel.nl kun je onmiddellijk de bijbelverwijzing ingeven. De twee oudtestamentische verhalen
zijn hier voor het begrip van de leerlingen ingekort.

Vooraf

In dit thema staat het themabeeld centraal, meer nog dan anders. De prent toont een tekening van een hand die
zes ballonnen vasthoudt. De ballonnen hebben verschillende symbolische kleuren die in de loop van het thema
een voor een duidelijk worden. Aan elke ballon hangt een kaartje met een foto. Dat kaartje is bijna niet zichtbaar,
maar toch is het de essentie van elke les.
In het bordboek zitten de foto’s klaar, zodat je ze op het gepaste moment groot kunt projecteren om klassikaal te
bespreken. Heb je geen bordboek? Haal dan het document met de foto’s van de website en print ze af in kleur.
Het is handig wanneer je ze allemaal tegelijk vooraf print. En als je ze lamineert, kun je ze nog jarenlang
gebruiken.

29

Les 2

Levensadem

9

Lesverloop
Inleiding: een ballon … en een kaart
bordboek
(geprinte foto van
de baby)
prentenset: prent x
(themabeeld)

Hang of projecteer het themabeeld op het bord. De leerlingen herhalen kort waarom
ballonnen zo goed bij het thema passen. Richt hun aandacht daarna op de bruine ballon.
Zorg ervoor dat ze opmerken dat er een kaartje aan de ballon hangt.
Op het kaartje staat een foto van een pasgeboren baby. Projecteer de foto in het bordboek
(of toon de foto als je hem op voorhand hebt geprint). Bespreek het onderwerp van de les
aan de hand van de foto:
 Wat zie je? pasgeboren baby / huilt / nog geen kleren aan / ziekenhuis
 Wat heeft dat met adem te maken? als een baby uit de buik komt moet hij voor de eerste
keer ademen / navelstreng doorknippen om baby zelfstandig te laten ademen / baby
begint te wenen wanneer hij geboren wordt
Introduceer het onderwerp van de les. In deze les gaat het over de eerste levensadem.
Je zou die adem ook ‘de adem van het begin’ kunnen noemen.

De wind van het begin: een geluidsfragment en een gedicht
Ik heb een luisterfragment over de wind van het begin. Wat zou met ‘de wind van het begin’
bedoeld worden? De leerlingen brainstormen er kort over. Zorg ervoor dat ze ‘de wind van
het begin’ heel ruim interpreteren. Het prikkelt hun nieuwsgierigheid en activeert hun
symboolgevoeligheid.
bordboek
(cd x nr. x)
leerwerkboek:
p. 6 nr. 1

Beluister het fragment twee keer na elkaar. De tweede keer nemen de leerlingen hun
leerwerkboek erbij op p. 6 bij nummer 1. Daar vinden ze de tekst van het gedicht uit het
fragment.
De leerlingen denken in duo’s na over de vragen die onder het gedicht staan.
Bespreek de vragen daarna klassikaal. Dit zijn mogelijke antwoorden:
 In het gedicht is iemand aan het woord. Het is de ‘ik-figuur’. Wie of wat is dat volgens jullie?
Hij of Zij die de wereld heeft gemaakt / God
 De ik-figuur lijkt een lange tocht te maken. Wie ontmoet die figuur? Wat doet die figuur
ermee? olifant / leeuw / bomen / planten / mensen / zorgt dat ze kunnen leven /
geeft hen leven
 Op het einde van het gedicht staat ‘de weg is lang’ en ‘het water is soms diep’. Dat gaat
niet over een echte weg of over echt water. Wat wordt er volgens jullie wel bedoeld?
niet makkelijk om zomaar te leven / je moet je best doen
Het is geen must dat de leerlingen ‘God’ of ‘Geest’ als antwoord geven op de eerste
vraag. Dat doen we als volwassene heel snel, maar het symbolisch denken van de
leerlingen kan heel andere en boeiende wendingen nemen. Er is geen goed of fout.
Welke antwoorden zou jij op de vragen geven?

God geeft de mens Zijn levensadem: het paradijsverhaal
Vertel dat je een verhaal kent dat in de Bijbel staat en dat eigenlijk heel goed bij het gedicht
‘De wind van het begin’ past. Pols even naar de voorkennis van de leerlingen. Ze hebben het
paradijsverhaal al gehoord in Tuin van Heden.nu 1, in het thema ‘Geboorte en groei’.
Misschien zien ze het verband met het gedicht?
hdl. p. 12 en p. 13
bordboek
(cd x nr. x)
leerwerkboek:
p. 7 nr. 2

Doe het Bijbelritueel. Vertel het Bijbelverhaal of lees het voor. Als je wilt, kun je ook voor de
audioversie kiezen in het bordboek of op de cd.

leerwerkboek:
p. 7 nr. 3

De leerlingen denken vervolgens na over wat het woord ‘levensadem’ volgens hen betekent.
Ze mogen de term breed interpreteren. Besluit door de vraag bij nummer 3 klassikaal te
beantwoorden.
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Daarna nemen de leerlingen het leerwerkboek op p. 7 bij nummer 2. Daar staat de ingekorte
versie van het paradijsverhaal. Ze gaan op zoek naar de zinnen waarin ‘levensadem’ staat en
kleuren die bruin – naar analogie met de bruine kleur van de ballon op het themabeeld.

Les 2

Sluit de lesfase af door de leerlingen te laten fantaseren. Stel dat jij de wind van het begin
was geweest, hoe zou jij dan ‘levensadem’ aan de wereld hebben gegeven? Waaraan zou jij je
levensadem gegeven hebben? Waar zou jij mee begonnen zijn? Wat zou voor jou het allerbelangrijkste zijn geweest? De antwoorden mogen vol fantasie zitten: van dino’s tot elfen tot …
De leerlingen mogen even nadenken over een totaal andere schepping.
Koppel hier eventueel een les muzische vorming beeld of een les creatief schrijven aan.
De kinderen verbeelden hoe hun schepping eruit ziet.

Het visioen van Ezechiël: een Bijbels geïnspireerd verhaal
hdl. p. 14 en p. 15

Vertel dat je nog een verhaal over levensadem wilt vertellen. Lees het verhaal ‘Levensadem
(het visioen van Ezechiël)’ voor. Dat verhaal hoef je niet te bespreken.

Tot slot: de ballon …
bordboek
prentenset:
prent x
(themabeeld)
leerwerkboek:
p. 6
(cd x nr. x:
themalied)

Hang of projecteer het themabeeld op het bord. Richt de aandacht van de leerlingen op de
bruine ballon. Verduidelijk dat de bruine kleur verwijst naar de aarde, het begin van het leven.
Tot slot schrijven de leerlingen in de bruine ballon in het leerwerkboek wat ze van deze les
willen onthouden of wat ze graag nog willen zeggen (aan jou of aan God). Terwijl ze daarover
nadenken en schrijven, laat je het themalied ‘Levensadem’ een eerste keer horen.
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Bijbelverhaal
Het paradijsverhaal

‘Hoe komt het toch dat er mensen op aarde zijn?’
denk je misschien wel eens. Heel lang geleden vroegen
de mensen zich dat ook af. Ze bedachten er een prachtig
verhaal over.
Op een dag liep het hart van God over van liefde.
Hij dacht: Ik ga mensen maken. Wezens die kunnen
denken en praten en lachen en liefhebben. Dat zal
geweldig zijn! En met aarde kneedde Hij een beeld,
met armen en benen en een buik en een hoofd. Hij blies
levensadem in zijn neus. Zo werd de mens een levend
wezen. God was trots op Zijn mens. Kijk eens wat hij
allemaal kan, dacht Hij. Hij lijkt een beetje op Mij.
Ik moet goed zorgen voor Mijn mens, dacht God. En
Hij maakte een grote tuin voor hem. Er stonden allerlei
bomen en struiken. Er groeide gras en bloemen in alle
kleuren. En overal stroomden kleine beekjes en rivieren.
Het was er prachtig. God bracht de mens naar Zijn tuin.
‘Je mag van alle bomen eten, behalve van de weetboom’,
zei Hij tot de mens. Die vond het er heerlijk. Hij speelde
in het water, lag in de zon en at van de vruchten aan de
bomen. 1
’s Avonds sliep hij op het mos. God was blij met de
mens. Toch ontbreekt er nog iets, dacht Hij. De mens
is alleen in die grote tuin. Ik ga nog andere levende
wezens maken. Dat zal veel gezelliger zijn voor de
mens. En God kneedde opnieuw beelden van aarde:
met twee en met vier poten, met grote scherpe tanden
of met een krullerige vacht, met kleine spitse oortjes of
met lange manen. Hij maakte ook vogels en vissen.

1 God gaat de mens maken en Hij
schenkt hem levensadem. Zo kan
hij leven. De mens leeft niet zomaar
op de aardbodem, hij wordt in een
paradijselijke tuin geplaatst die door
rivieren bevloeid wordt. De mens
mag de tuin koesteren en bewerken,
hij mag genieten. Maar moet er nog
meer zijn om van een paradijs en de
schepping te spreken? Voor ons
zou dat volstaan, maar voor God is
het werk nog niet af.

God toonde de dieren aan de mens. De mens was blij en
gaf namen aan de dieren. Hij noemde ze aap of schaap,
tijger of leeuw, gans of hond, dolfijn of paard. Hij speelde
met hen en aaide hen. Maar toch was er geen enkel dier
dat echt helemaal bij hem hoorde. Geen enkel dier dat
kon spreken en lachen. Ze waren allemaal heel anders
dan hij. En de mens bleef een beetje eenzaam.
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Ik ga een wezen maken dat nog veel meer bij hem past,
dacht God. Dat op hem lijkt, maar toch een beetje
anders is. En terwijl de mens sliep, maakte Hij de
vrouw. Ook bij haar blies God levensadem in de neus.
Toen de mens weer wakker werd en de vrouw zag, was
de mens heel blij. 2

Levensadem

2 God komt tot het inzicht dat het niet
goed is dat de mens alleen is. De
mens krijgt een andere mens, er blijft
tussen die twee mensen niets dan
blijheid over. Ze kunnen het goed
vinden met elkaar. Het is alsof ze
adem in adem zijn.

Les 2

‘Jij hoort bij mij en ik hoor bij jou!’ riep hij uit. De mens
en zijn vrouw lachten naar elkaar en hielden van
elkaar. 3
Zo leefden de mens en zijn vrouw in de tuin van God.
Elke dag opnieuw waren ze gelukkig om wat ze van God
gekregen hadden: de mooie tuin, de dieren en elkaar.
Ze vonden het leven mooi. Ook God was gelukkig met
Zijn mensen. Ze waren precies zoals Hij ze had
gedroomd. 4
(Kolet Janssen, vrij naar Gen. 2, 4b-25)

3 De mens wordt erkend in zijn
meervoud: man en vrouw horen
bij elkaar en zijn elkaars gelijken.
Doorgaans heeft men aan de vrouw
de ondergeschikte rol toebedacht:
ze komt als tweede tevoorschijn in
het paradijs en dan nog wel uit het
lichaam van de man. Een eigentijdse
lezing laat toe het omgekeerde te
beweren: als laatste verschijnt ze juist
als hoogtepunt van de schepping, ze is
de kroon op de schepping, het toppunt
van Gods droom over de mens.
4 Het is belangrijk in het mensenpaar
het belang van ‘relatie’ te lezen: de
mens is pas mens in relatie tot de
ander. Hij/zij wordt iemand dankzij de
aanwezigheid van de ander.
(Vrij naar Geert Faseur)
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Bijbels geïnspireerd verhaal
Levensadem (het visioen van Ezechiël)

De opa van Femke lag in het ziekenhuis. Vorige week
had hij plots hevige pijn gekregen aan zijn hart. Dat
was schrikken! De ziekenwagen bracht hem naar het
ziekenhuis. Daar hadden de dokters hem onderzocht.
Eergisteren was hij geopereerd en vandaag mocht
Femke voor het eerst op bezoek komen, samen met
haar papa.
Opa zag er heel anders uit dan gewoonlijk. Hij droeg
een pyjama en zijn haar zat in de war. Zijn bril lag op het
kastje bij zijn bed. In zijn neus zat een slangetje. Femke
probeerde er niet naar te kijken, maar haar ogen
gleden er altijd weer naartoe. Oma zat op een stoel
bij het hoofdeinde van opa’s bed. De telefoon van papa
begon te rinkelen en papa stapte druk pratend de gang
op.
Opa pakte Femkes hand vast en kneep erin. ‘Beetje
akelig om je ouwe opa zo te zien liggen, hè?’ zei opa.
Femke haalde haar schouders op en glimlachte onzeker.
‘Waar dient dat slangetje in je neus voor?’ vroeg ze.
‘Dat is extra zuurstof’, legde opa uit. Hij praatte
langzamer dan anders en stopte af en toe om adem te
halen. ‘Opa is wat kortademig door de operatie’, vertelde
oma. ‘Daarom krijgt hij een beetje extra lucht door dat
slangetje in zijn neus.’ ‘Binnenkort mag het weer weg’,
zei opa. ‘Dan lukt het weer alleen. Maar nu heb ik wat
hulp nodig om genoeg adem te krijgen.’ Femke knikte.
Opeens begon ze te lachen. ‘De juf heeft vandaag verteld
over de schepping van de mens. God blies levensadem in
zijn neus en zo ging hij leven. Jij krijgt ook levensadem
in je neus, hè opa?’ Opa glimlachte breed. ‘Zonder adem
kun je niet leven. Die levensadem maakt van mij ook een
nieuwe mens. De dokters en God zorgen goed voor mij.’
Hij sloot zijn ogen. ‘Ga maar lekker rusten’, zei oma en
ze aaide opa over zijn wang.
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Ze keek naar Femke. ‘Ik ken nog een Bijbelverhaal over
levensadem’, zei ze. ‘Wil je het horen?’ Femke knikte.
‘De profeet Ezechiël had eens een droom. Hij zag een
heleboel beenderen, schedels en stukken geraamte op
de grond liggen. 1 2 Toen liet God die dode beenderen
weer levend worden. Hij liet ze bij elkaar komen, vormde
er vlees en huid omheen. Hij blies ze Zijn levensadem in,
zodat het weer levende mensen werden.’ 3 Oma keek
naar het slangetje in de neus van opa. ‘Niemand kan
zonder levensadem’, zei ze.

Levensadem

1 Deze tekst kan op het eerste gezicht
vreselijk lijken. Het hele tafereel is
enerzijds beeldmateriaal dat de
wanhoop en uitzichtloosheid voorstelt
en anderzijds een duiding waaruit
blijkt wat de levensadem inhoudt.

2 Er is geen treffender beeld denkbaar
dat weergeeft hoe ontvleesd de mens
is dan het beeld van de beenderen.
Het beeld geeft aan hoe de mens
verloren is, hoe hij geen geschiedenis,
geen toekomst meer heeft, hoe het
volk niet meer vruchtbaar kan zijn en
niets meer kan uitrichten. Je kunt hier
ook verwijzen naar mensen die, door
tegenslag getekend, uitgeput tegen de
grond gesmakt liggen en uit zichzelf
niets meer aankunnen.
3 Dat er levensadem (en ook spieren
en pezen) nodig zijn, kan vreemd overkomen, maar ook dat is beeldspraak.
De profetische taal geeft te verstaan
dat in extreme situaties enkel Gods
kracht kan herscheppen. Wie zich aan
Hem overgeeft, kan weer opstaan.
(Vrij naar Geert Faseur)

Les 2

Opa knipoogde naar Femke. Opeens vond ze het
slangetje in opa’s neus helemaal niet meer zo akelig.
Ze gaf opa een zoen op zijn wang. Opa lachte. ‘Nu word
ik nog veel sneller beter!’ zei hij.
(Kolet Janssen, geïnspireerd door Ez. 37, 1-14)
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Jezus vindt levensadem bij God.

Leerplandoelen
De leerlingen weten hoe mensen vanuit Gods levensadem tot leven komen. Dat houdt in dat ze …
 weten hoe Jezus ‘levensadem’ vindt bij God: in de stilte, op een berg …
 weten hoe religieuze gemeenschappen zich voeden aan Gods Geest.
De leerlingen ontdekken welk effect het heeft te leven van Gods levensadem. Dat houdt in dat ze …
 weten hoe Jezus gedreven werd door de Geest (Mc. 1,12-13).

Materialen
Voor de leerlingen
 leerwerkboek: p. 3 en
p. 8

Voor de leerkracht
 Bijbelverhalen ‘Jezus
vindt levensadem bij
God.’: hdl. p. 20 en
p. 21 (verhalen 1
t.e.m. 3)
 kopieerbladen 1
t.e.m. 3: hdl p. 22
t.e.m. p. 24 (1 per duo
of trio)
 A4-bladen om
woordkaarten te
maken

Voor de klas
 bordboek
 (cd x nr. x: themalied)
 (dvd x nr. x)
 prentenset: prent x
(themabeeld) en
prenten x t.e.m. x

Online

www.

 document: de foto’s
op de kaartjes aan
de ballonnen van het
themabeeld
 correctiesleutel van
de kopieerbladen 1
t.e.m. 3

Tips
Wat doe jij zelf bij hevige emoties? Trek je je ook terug op een stille plaats? Mediteer je? Bid je?
Als je deze les aanschouwelijk wilt maken, kun je de prenten uit de prentenset (prent x t.e.m. x) en de
woordkaarten van het groepswerk samen ophangen.

Vooraf
 Kopieer de groepswerkfiches (kopieerbladen 1 t.e.m. 3). Zorg ervoor dat je één groepswerkfiche hebt per twee
à drie leerlingen. Er zullen verschillende groepen met dezelfde opdracht bezig zijn. Kopieer een aantal extra
groepswerkfiches. Duo’s en trio’s die snel klaar zijn met hun opdracht, kunnen een extra opdracht maken terwijl
de anderen nog bezig zijn. Uitzonderlijk vind je ook een correctie van de groepswerkfiches online.
 Maak grote woordkaarten op A4 met de volgende woorden: woestijn, rust, wind, Geest, adem, moed, berg, meer,
geloofden, vertrouwden, kracht. Als je ze lamineert, kun je ze nog jarenlang gebruiken. Hang ze verspreid op in de
klas.
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Lesverloop
Inleiding: Jezus in ademnood …
Schrijf zonder iets te zeggen de titel van deze lesfase op het bord: ‘Jezus in ademnood …’.
Laat de leerlingen vrij reageren op de zin. Wellicht interpreteren sommigen hem letterlijk,
maar misschien zijn er ook een aantal leerlingen die de figuurlijke betekenis van de
uitdrukking op het spoor komen. Jezus heeft zo nu en dan behoefte aan een moment alleen. Hij
wil Zich even afzonderen om tot rust te komen. Eventjes wil Hij niet tussen al die mensen zijn. Hij
heeft nood aan een moment alleen.
 Wanneer zou Jezus zich zo gevoeld hebben?
 Heb jij je ook al eens zo gevoeld?
 Wat deed je toen?
 Wat denk je dat Jezus deed toen Hij zich zo voelde?
 Wat betekent de uitdrukking ‘nieuwe levensadem vinden’, zowel voor jou als voor Jezus?
nieuwe kracht vinden / nieuwe moed vinden om door te gaan / de batterijen opladen /
(babbeltje met God) / (gebed)
bordboek
prentenset:
prent x t.e.m. x

Projecteer of hang de drie prenten aan het bord. De leerlingen zien Jezus drie keer in
dezelfde positie: Hij is elke keer op de rug te zien. Aan Zijn houding zie je dat hij ‘in gesprek’
is met God. Op de drie prenten zie je Hem op een andere plek. Jullie gaan nu in groepjes rond
deze prenten werken. Toon als voorbeeld een groepswerkfiche en leg de opdracht uit.
Straks werken jullie rond een van de drie prenten. De prent staat ook in grijswaarden op het
werkblad. Bij de prent staat een verhaal dat jullie zelf kunnen lezen. Er zijn een aantal
woorden uit het verhaal verdwenen. Jullie moeten die woorden zoeken. Ze hangen overal
verspreid in de klas. Wanneer je de juiste woorden hebt gevonden, vul je ze in. Daarna maken
jullie de tweede opdracht. Je leest het verhaal opnieuw en schrijft de gedachten en de woorden
van Jezus in de denk- en spreekballon.

hdl. p. 22 t.e.m.
p. 24:
kopieerbladen 1
t.e.m. 3

Verdeel de leerlingen in duo’s of trio’s en deel de groepswerkfiches uit. Hou daarbij rekening
met de taligheid van de leerlingen. Ze moeten zelfstandig een tekst lezen. Een zwakkere
lezer werkt dus het best samen met iemand die vlot leest.
De leerlingen gaan aan de slag. Observeer en begeleid waar nodig.
Duo’s en trio’s die snel klaar zijn, kun je een extra groepswerkfiche geven.

Jezus vindt nieuwe kracht.
bordboek
(dvd x nr. x)
hdl. p. 21 en p. 22

Is iedereen klaar met het groepswerk? Dan gaan de leerlingen weer op hun plaats zitten.
Vertel de drie Bijbelverhalen zodat alle leerlingen alle verhalen hebben gehoord. Je kunt ook
de animatie in het bordboek tonen.
Schrijf meteen na het vertellen, zonder iets te zeggen, de titel van deze lesfase op het bord:
‘Jezus vindt nieuwe kracht’. De leerlingen reageren kort. Ga daarna dieper in op een aantal
kernbegrippen.
 Waar trekt Jezus zich terug? berg / woestijn / meer
 Wat doet Hij daar? nadenken / stil worden / tot rust komen
 Met wie praat Hij? God / in zichzelf
 Hoe heet dat nog, praten met God? bidden / gebed
 Wat gebeurt er doordat Hij bidt? Jezus krijgt weer moed / nieuwe kracht / ziet het weer
zitten
 Wat betekent ‘de Geest van God’? als een wind / kracht / levensadem
 Betekent ‘levensadem’ hier hetzelfde als in de vorige les over het paradijsverhaal? in
paradijsverhaal: God geeft de mens leven / als een eerste adem / hier: nieuw leven als
nieuwe moed

leerwerkboek: p. 8

De leerlingen nemen hun leerwerkboek op p. 8. Daar staat een variant van een van de drie
prenten: Jezus aan het meer is nu niet te zien van op de rug, maar in vooraanzicht. De
leerlingen kunnen de twee opdrachten zelfstandig maken. Verbeter de tweede opdracht
indien nodig klassikaal.
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Ook ik put kracht uit stilte.
Verduidelijk dat niet alleen Jezus kracht putte uit de momenten van stilte waarin Hij met God
praatte. Er zijn wel meer mensen, behalve Jezus, die vanuit hun geloof zoeken naar stilte. Ze
proberen op die manier ook een beetje nieuwe levensadem te vinden.
bordboek
(dvd x nr. x)

Bekijk het filmpje met de getuigenissen. (Uitwerken wanneer het filmpje klaar is.)
Na afloop mogen de leerlingen vrij reageren. Misschien zijn er leerlingen die zelf deelnemen
aan dat soort van stilteactiviteiten.

Tot slot: een ballon … en een kaart
bordboek
prentenset: prent x
(themabeeld)

Hang of projecteer het themabeeld op het bord. Laat de leerlingen eventueel kort herhalen
waarom ballonnen zo goed passen bij het thema. Richt hun aandacht daarna op de blauwe
ballon. Zorg ervoor dat ze opmerken dat er ook weer een kaartje aan de ballon hangt.

bordboek
(geprinte foto van
de gezonde lucht)

Op het kaartje staat een foto van heldere, gezonde lucht. Projecteer de foto in het bordboek
(of toon de foto die je vooraf hebt geprint). Bespreek het onderwerp van de les aan de hand
van de foto:
 Wat zie je? meisje bij water / iemand aan het meer
 Wat heeft dat met de les van vandaag te maken? tot stilte komen / tot rust komen / bidden
Verduidelijk dat de blauwe kleur van de ballon verwijst naar de lucht of naar het water dat
Jezus zag bij de berg, aan het meer, in de woestijn.

leerwerkboek:
p. 8
bordboek
(cd x nr. x:
themalied)
leerwerkboek: p. 3

Tot slot schrijven de leerlingen in de blauwe ballon in het leerwerkboek wat ze van deze
les willen onthouden of wat ze graag nog willen zeggen (aan jou of aan God).
Terwijl ze daarover nadenken en terwijl ze schrijven laat je het themalied ‘Levensadem’ een
tweede keer horen. Ze kunnen de tekst volgen in het leerwerkboek op p. 3.
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Bijbelverhaal
Jezus vindt levensadem bij God. – verhaal 1

Vlak voordat Jezus begon rond te trekken door Zijn
land, ging Hij een poosje naar de woestijn. 1 Hij wilde
leven zoals Zijn Vader God het wilde, maar Hij wist nog
niet goed hoe Hij dat moest aanpakken. Zijn gedachten
waren verward en daarom zocht Hij rust in de woestijn.
Allerlei rare dingen spookten door Zijn hoofd. 2 Hij zou
rijk kunnen worden en een luxeleventje leiden. Hij zou
machtig kunnen worden zodat iedereen zou doen wat
Hij zou zeggen. Maar Hij wist dat Hij dat niet wilde.
Er waaide een zachte wind door de woestijn. Jezus
voelde dat de Geest van God dicht bij Hem was. ‘Ik wil de
mensen dicht bij God brengen’, zei Jezus hardop. ‘Ik wil
hen leren van elkaar te houden.’ De Geest van God zou
Hem helpen. Die gaf Hem nieuwe levensadem. Jezus
voelde zich sterk en dicht bij God. 3
(Kolet Janssen, vrij naar Mc. 1, 12-13)

Jezus vindt levensadem bij God. – verhaal 2

Jezus trok al een hele tijd rond door het land. Overal
vertelde Hij aan de mensen hoe goed God was. Hij zag
dat veel mensen op zoek waren naar waarheid en liefde.
Hij hielp hen als ze ziek of ongelukkig waren. Hij leerde
hen hoe ze als broers en zussen van elkaar konden
leren. Maar op een dag viel het allemaal wat tegen.
De mensen leken niet te begrijpen wat Hij hen duidelijk
wilde maken. Zelfs Zijn vrienden, die met Hem meetrokken, snapten er niets van. Hij voelde zich moe en
moedeloos. 2 Na het eten liep Hij weg van de anderen.
Hij sloeg een pad in dat naar een bergtop leidde. Daar,
ver weg van iedereen, vertelde Hij aan Zijn Vader God
wat er op Zijn hart lag. 1 ‘Help Mij, alsjeblieft, Vader’,
bad Hij. ‘Anders houd Ik het niet vol.’ Jezus voelde hoe
een zachte wind de takken van de struiken liet bewegen.
De vrede van de Geest kwam in Zijn hart, als adem om te
leven. Hij vond weer nieuwe moed om verder te gaan. 3
Pas na een hele tijd daalde Hij weer af van de berg.

1 Op verschillende plaatsen in de
evangelies lezen we hoe Jezus
plaatsen opzoekt waar Hij alleen
kan zijn. Doorgaans is dat een berg
of een plaats waar het stil is. Vaak is
de avond al gevallen. In ieder geval
verlaat Jezus dan de drukte van de
mensen om op de golflengte van de
Geest te komen, om Zijn inspiratie
door de Geest te laten voeden.

2 Iedereen kan zich op die manier
spiritueel voeden. Maar dat betekent
dan niet dat je de Geest voor je kar
kunt spannen of dat je Hem kunt
opleggen hoe het leven er moet gaan
uitzien. Je bespeurt Hem wel, maar
je weet niet waar Hij vandaan komt of
waar Hij heen gaat. Dat betekent: je
kunt je door Hem laten grijpen, maar
je kunt Hem niet grijpen of (volledig)
begrijpen. Dat was ook het geval in
Jezus’ leven. Jezus kon evenmin
voorspellen waar en wanneer Zijn
einde zou naderen en of dat einde
dan wel zin zou hebben. Wel bleef
Hij vertrouwen in het (bevrijdende)
werk van de Geest. Vandaar dat de
gebedsoefeningen in stilte meer
waren dan even ademhalen; het was
een moment van herbronnen om de
strijd van de vertwijfeling aan te
kunnen en om tegen het noodlot in
voor de zaak van Gods genade te
blijven gaan.
3 Hier dringt zich onvermijdelijk de
vraag op: hoe en waar of wanneer
laten wij ons inspireren door de
Geest? Vinden we in gebed vertrouwen
zodat we ingebed in vertrouwen de
levensuitdagingen aankunnen?
Kunnen we juist in alle vormen van
gerechtigheid al het werk van de
Geest zien?
(Vrij naar Geert Faseur)

(Kolet Janssen)
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Jezus vindt levensadem bij God. – verhaal 3

Op een dag wandelde Jezus in zijn eentje langs het
meer. 1 Hij dacht na over wat er eerder gebeurd was.
Hij had een vrouw ontmoet, die Hem gevraagd had
om haar zieke dochter te genezen. De vrouw was een
vreemdelinge, dat kon Jezus meteen aan haar uitspraak
horen. Ze behoorde niet bij het joodse volk. Jezus had
haar afgewimpeld. Hij had al nauwelijks genoeg kracht
en tijd om alle mensen van zijn eigen volk te helpen.
Waarom zou Hij zich ook nog bezighouden met een
vreemdelinge? Maar de vrouw was recht voor Hem
komen staan en had aangedrongen. Opeens zag Jezus
het grote vertrouwen in haar ogen. Hij had zich vergist,
besefte Hij. 2 Meteen had Hij de vrouw geholpen en
haar dochter genezen. Nu Hij hier rond het meer liep,
voelde Hij hoe de Geest van God als een nieuwe adem in
zijn hart kwam. Overal waren mensen die geloofden en
vertrouwden in God. God wilde een Vader zijn voor alle
mensen van de hele wereld. Daarom moest Jezus aan
iedereen over God vertellen. De Geest van God zou Hem
daarvoor de kracht geven. 3
(Kolet Janssen)
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1
Groepswerk: opdracht 1
1 Jezus vindt levensadem bij God.
Er ontbreken een paar woorden in de tekst.
Ze zijn verstopt in de klas.
Zoek ze en vul ze in op de lijnen.
Soms heb je een woord meer dan één keer nodig.
Als je een woord moet schrijven dat je al eens hebt gebruikt,
dan staat er een *.
Jezus vindt levensadem bij God.
Vlak voordat Jezus begon rond te trekken door zijn land, ging hij een poosje naar de
. Hij wilde leven zoals zijn Vader God het wilde, maar hij wist nog
niet goed hoe hij dat moest aanpakken. Zijn gedachten waren verward en daarom
zocht hij

in de

*. Allerlei rare dingen spookten

door zijn hoofd. Hij zou rijk kunnen worden en een luxeleventje leiden. Hij zou machtig
kunnen worden zodat iedereen zou doen wat hij zou zeggen. Maar hij wist dat hij dat
niet wilde. Er waaide een zachte
Jezus voelde dat de

door de

*.

van God dicht bij hem was. ‘Ik wil de mensen

dicht bij God brengen’, zei Jezus hardop. ‘Ik wil hen leren van elkaar te houden.’
De Geest van God zou hem helpen. Die gaf hem nieuwe levens-

.

Jezus voelde zich sterk en dicht bij God.
(Kolet Janssen, vrij naar Mc. 1, 12-13)

2 Wat denkt Jezus? Schrijf het in de denkballon.
Wat zegt hij tegen God? Schrijf het in de spreekballon.
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Groepswerk: opdracht 2
1 Jezus vindt levensadem bij God.
Er ontbreken een paar woorden in de tekst.
Ze zijn verstopt in de klas.
Zoek ze en vul ze in op de lijnen.
Soms heb je een woord meer dan één keer nodig.
Als je een woord moet schrijven dat je al eens hebt gebruikt,
dan staat er een *.
Jezus vindt levensadem bij God.
Jezus trok al een hele tijd rond door het land. Overal vertelde hij aan de mensen hoe
goed God was. Hij zag dat veel mensen op zoek waren naar waarheid en liefde. Hij
hielp hen als ze ziek of ongelukkig waren. Hij leerde hen hoe ze als broers en zussen
van elkaar konden leren. Maar op een dag viel het allemaal wat tegen. De mensen
leken niet te begrijpen wat hij hen duidelijk wilde maken. Zelfs zijn vrienden, die met
hem meetrokken, snapten er niets van. Hij voelde zich moe en moedeloos. Na het eten
liep hij weg van de anderen. Hij sloeg een pad in dat naar een

-top

leidde. Daar, ver weg van iedereen, vertelde hij aan zijn Vader God wat er op zijn hart
lag. ‘Help mij, alsjeblieft, Vader’, bad hij. ‘Anders houd ik het niet vol.’ Jezus voelde hoe
een zachte

de takken van de struiken liet bewegen. De vrede van de
kwam in zijn hart, als

nieuwe
van de

om te leven. Hij vond weer

om verder te gaan. Pas na een hele tijd daalde hij weer af
*.

(Kolet Janssen)

2 Wat denkt Jezus? Schrijf het in de denkballon.
Wat zegt hij tegen God? Schrijf het in de spreekballon.
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3
Groepswerk: opdracht 3
1 Jezus vindt levensadem bij God.
Er ontbreken een paar woorden in de tekst.
Ze zijn verstopt in de klas.
Zoek ze en vul ze in op de lijnen.
Soms heb je een woord meer dan één keer nodig.
Als je een woord moet schrijven dat je al eens hebt gebruikt,
dan staat er een *.
Jezus vindt levensadem bij God.
Op een dag wandelde Jezus in zijn eentje langs het

. Hij dacht na over

wat er eerder gebeurd was. Hij had een vrouw ontmoet, die hem gevraagd had om
haar zieke dochter te genezen. De vrouw was een vreemdelinge, dat kon Jezus
meteen aan haar uitspraak horen. Ze behoorde niet bij het joodse volk. Jezus had haar
afgewimpeld. Hij had al nauwelijks genoeg kracht en tijd om alle mensen van zijn eigen
volk te helpen. Waarom zou hij zich ook nog bezighouden met een vreemdelinge? Maar
de vrouw was recht voor hem komen staan en had aangedrongen. Opeens zag Jezus
het grote vertrouwen in haar ogen. Hij had zich vergist, besefte hij. Meteen had hij de
vrouw geholpen en haar dochter genezen. Nu hij hier rond het
voelde hij hoe de

van God als een nieuwe

hart kwam. Overal waren mensen die

en

* liep,
in zijn
in God.

God wilde een Vader zijn voor alle mensen van de hele wereld. Daarom moest Jezus
aan iedereen over God vertellen. De

* van God zou hem daarvoor de

geven.
(Kolet Janssen)

2 Wat denkt Jezus? Schrijf het in de denkballon.
Wat zegt hij tegen God? Schrijf het in de spreekballon.
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Nieuwe adem voor Jezus' leerlingen

Leerplandoelen
De leerlingen weten hoe mensen vanuit Gods levensadem tot leven komen. Dat houdt in dat ze …
 weten dat in het Nieuwe Testament de ‘levensadem’ van God ‘Geest van God’ genoemd wordt;
 in het pinksterverhaal lezen hoe Gods Geest nabij is in een ‘hevige wind’ (Hand. 2, 1-39).
De leerlingen kunnen de symbolische betekenis vatten van in- en uitademen. Dat houdt in dat ze …
 de ‘levensadem’ van God kennen als synoniem voor Gods Geest.

Materialen
Voor de leerlingen
 leerwerkboek: p. 3 en
p. 9
 witte, stevige
A4-blaadjes als
tekenblaadjes
 ecoline, rietjes,
bescherming voor de
kledij en de bank

Voor de leerkracht
 Bijbelverhaal
‘Pinksteren’: hdl. p. 28
en p. 29
 achtergrondinformatie:
hdl. p. 30
 eventueel kopieerblad:
hdl. p. 31
(op leerlingenaantal)

Voor de klas
 bordboek
 (cd x nr. x: themalied)
 prentenset: prent x
(themabeeld) en
prenten x t.e.m. x
 eventueel een cd met
rustige muziek

Online

www.

 document: de foto’s
op de kaartjes aan
de ballonnen van het
themabeeld

Tips
Je kunt de beeldende activiteit van deze les integreren in een les muzische vorming beeld.

Vooraf
 Leg het materiaal voor de muzische activiteit klaar: ecoline in kleine potjes, bescherming voor de banken, rietjes
en tekenblaadjes. Bekijk het stappenplan rond werken met ecoline in de achtergrondinformatie. Herschik het
klaslokaal als dat gemakkelijker werkt voor jou.
 Herlees de aanpak van ‘Vertellenderwijs met Bijbelverhalen omgaan’ in de inleiding op p. x.
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Lesverloop
Inleiding: een ballon … en een kaart
bordboek
(geprinte foto van
vuur)
prentenset: prent x
(themabeeld)

Hang of projecteer het themabeeld op het bord. Richt de aandacht van de leerlingen op de
rode ballon. Zorg ervoor dat ze opmerken dat er opnieuw een kaartje aan de ballon hangt.
Op het kaartje staat een foto van vuur. Projecteer de foto in het bordboek (of toon de foto die
je vooraf hebt geprint). Bespreek het onderwerp van de les aan de hand van de foto:
 Wat zie je? vuur / vlammen
 Wat zou dat met ‘levensadem’ te maken kunnen hebben?
De leerlingen interpreteren vrij. Het is niet nodig om nu al tot de juiste oplossing te komen.
Ze kunnen de betekenis van de vlammen pas ontdekken nadat ze het verhaal gehoord
hebben.

bordboek
(cd x nr. x:
themalied)
leerwerkboek: p. 3

Zing samen het themalied ‘Levensadem’. De leerlingen volgen de tekst in hun leerwerkboek
op p. 3.

Een Bijbelverhaal: ‘Pinksteren’ … vertellenderwijs
prentenset: prent x
(eerste prent)

Hang of projecteer telkens de prent op het bord. Laat de leerlingen antwoorden op de vragen.
Werk met de techniek van beschouwen en interpreteren.
Het is niet de bedoeling dat de leerlingen het verhaal construeren zoals het in de Bijbel
staat. Het is wel de bedoeling dat je de leerlingen het verhaal in handen geeft. Op die
manier wordt het Bijbelverhaal het verhaal van de leerling. Hij groeit in het verhaal en
de afstand tussen de leerling en de Bijbel wordt kleiner. Die manier van werken met
Bijbelverhalen biedt minder zekerheid en zeker geen voorspelbaarheid, maar
ze biedt meer kansen op het gebied van geloofsgroei.
Beschouwen:
 Wat zie je op de prent? (uitwerken op basis van de prenten)
Interpreteren:
 Wat is er aan de hand, denk je? (uitwerken op basis van de prenten)

prentenset: prent x
(derde prent)

Beschouwen:
 Wat zie je op de prent? (uitwerken op basis van de prenten)
Interpreteren:
 Wat is er aan de hand, denk je? (uitwerken op basis van de prenten)

prentenset: prent x
(tweede prent)

Beschouwen:
 Wat zie je op de prent? (uitwerken op basis van de prenten)
Interpreteren:
 Wat is er aan de hand, denk je? (uitwerken op basis van de prenten)
 Hangen de prenten volgens jou in de juiste volgorde? Waarom wel of waarom niet?
 Welk verhaal zouden de prenten vertellen?
Laat verschillende suggesties van de leerlingen aan bod komen. Pas dan kunnen ze
echt in het verhaal duiken.

hdl. p. 28 en p. 29
bordboek

Doe tot slot van deze lesfase het Bijbelritueel en vertel het Bijbelverhaal of lees het voor. Als
je wilt, kun je ook gebruikmaken van de animatie bij het verhaal.
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Een onderwijsleergesprek over de Heilige Geest / Levensadem
leerwerkboek: p. 9

De leerlingen nemen hun leerwerkboek op p. 9. Daar vinden ze de tekst van het Bijbelverhaal
en de bijbehorende prenten die je net ‘vertellenderwijs’ hebt aangebracht. In het verhaal
in het leerwerkboek zijn een aantal kernwoorden in kleur gedrukt. Voer een onderwijsleergesprek over de betekenis van die woorden.
 Wat wordt er bedoeld met de frisse wind die door de kamer waaide? leerlingen kregen
nieuwe moed / was alsof er iemand hen weer kracht gaf / leek alsof iemand hun
verdriet weg waaide
 Wat wordt er bedoeld met de nieuwe adem van de leerlingen? zitten niet meer vast in
verdriet / lijkt alsof ze weer kunnen leven zonder Jezus / ze begrijpen dat Jezus hen
toch nog helpt ook al is Hij gestorven / zien het weer zitten / voelen zich beter
 Wie of wat is dat, de Geest van God? nieuwe kracht / steun van God / iets wat je in je hart
voelt
 Waarom komen we ook in dit verhaal weer het woord ‘levensadem’ tegen? woord past hier
ook / leerlingen krijgen soort van nieuw leven / geen leven meer in verdriet / vanaf nu
gaan ze dat aan iedereen vertellen
 Denk nog eens terug aan het kaartje dat aan de rode ballon hangt. Snap je waarom er
vlammen op het kaartje staan? de leerlingen spraken heel vurig / konden niet stoppen
met spreken / waren vol van het gevoel

Levensadem op een kaart
Leid het knutselmoment in. We hebben al veel over levensadem gesproken. Nu gaan we zelf
levensadem op een kaart uitblazen. Je maakt een kaart voor iemand die volgens jou wel wat
levensadem kan gebruiken. Iemand die verdriet heeft? Iemand die ziek is en wel wat moed kan
gebruiken? Misschien een pasgeboren baby’tje dat nog maar net z’n eerste levensadem ademde?
A4-tekenbladen
ecoline
rietjes
bescherming voor
de kledij en de
bank

Deel de A4-tekenblaadjes uit, zodat iedereen er een heeft. Verdeel ook het schildersmateriaal en de beschermhoezen voor de kledij en de banken. Leg de opdracht uit. Werk in
stappen.
1 Plooi het blaadje zodat je een kaart hebt die rechtop kan staan.
2 Denk na voor wie jij de kaart wilt maken. Aan wie wil jij een beetje van jouw levensadem 		
schenken?
3 Schrijf je boodschap op de binnenkant van de kaart. Je mag zelf iets verzinnen. Of je kunt
,
mijn voorbeeldboodschap overschrijven en aanvullen. Schrijf op het bord: ‘Beste
ik wil je graag een beetje levensadem schenken. Daarom heb ik met mijn eigen adem deze 		
kaart voor je geblazen. Ik hoop echt dat je …’
4 Schrijf je naam onder de boodchap.
5 Vouw de kaart daarna dicht en versier de voorkant.

hdl. p. 30
bordboek
(cd x nr. x:
themalied)
(een cd met
rustige muziek)

Toon de leerlingen hoe ze hun kaart kunnen versieren met ecoline. Je vindt meer uitleg in
de achtergrondinformatie. De leerlingen gaan dan aan de slag. Je kunt intussen het
themalied nog een aantal keer laten horen. Of je kunt een cd met rustige muziek opzetten.
Als de kaarten klaar zijn en de ecoline droog is, kunnen de leerlingen ze mee naar huis
nemen om ze aan de bestemmeling af te geven.
Snelle werkers kunnen een tweede kaart maken.
Als je de binnenkant van de kaart liever niet met de hand laat schrijven, kun je ook
kiezen voor de versie op het kopieerblad. Dat vind je op p. 31.

Tot slot
bordboek
prentenset: prent x
(themabeeld)
leerwerkboek: p. 9

Hang of projecteer het themabeeld nog eens op het bord. Richt de aandacht van de leerlingen
opnieuw op de rode ballon. Verduidelijk dat het rood verwijst naar het vurige van de Geest.
Tot slot schrijven de leerlingen in de rode ballon in het leerwerkboek wat ze van de les willen
onthouden of wat ze graag nog willen zeggen (aan jou of aan God).
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Bijbelverhaal
Pinksteren 1

Jezus was nu al een tijdje dood. De vrienden van Jezus
zaten bij elkaar in een huis in Jeruzalem. De ramen en
deuren waren dicht, want ze waren bang en verdrietig.
Hier en daar was er iemand die zei dat Jezus nog leefde.
Maria Magdalena bijvoorbeeld. Zij was twee dagen na
Jezus’ dood naar het graf gegaan. Het graf was leeg
en ze had Jezus daar vlakbij ontmoet. En ook een paar
vrienden op weg naar Emmaüs waren Jezus tegengekomen. Maar hoe moest het nu verder? Dat wisten de
vrienden niet. Nu Jezus niet meer bij hen was, durfden
ze bijna niet meer buiten te komen.
Opeens waaiden de ramen open en blies er een frisse
wind door de kamer. Hij joeg alle muffe gedachten weg
en maakte hun hart en hun hoofd weer open. Ze keken
elkaar aan. Voor het eerst sinds weken zagen ze elkaar
echt. Waarom zaten ze daar toch zo bang en stil in het
huis? Ze waren samen en dus waren ze sterk, net als
vroeger. Wat Jezus hen geleerd had, was ook nu nog
heel belangrijk. Ze moesten het werk van Jezus verder
zetten: aan alle mensen vertellen dat God hen nooit in
de steek zou laten. En dat mensen ook voor elkaar zo
lief als God moesten proberen te zijn. De wind waaide
door de hele kamer en gaf hen nieuwe adem. Het was de
Geest van God, de Trooster en Helper die Jezus beloofd
had. Met de Geest van God in hun hart konden ze alles
aan! 2
Petrus sprong recht. ‘Ik ga naar buiten!’ riep hij.
‘Komen jullie mee?’ Ze volgden hem lachend. Het
sombere gevoel tussen hen was helemaal weg. Ze
hadden opnieuw levensadem gekregen. Op straat
verspreidden ze zich. Op alle hoeken en pleinen
begonnen ze mensen aan te spreken en over Jezus te
vertellen. Overal bleven mensen staan om naar hen te
luisteren. Sommige mensen spraken dezelfde taal als
zij. Maar er waren in Jeruzalem ook een heleboel
mensen uit alle hoeken van de wereld. Die spraken
allemaal een andere taal. Toch begrepen ook zij wat de
vrienden van Jezus hen vertelden: dat er een God was
die zo goed was dat Hij Zijn Zoon naar de mensen had
gestuurd. 3
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Heel wat mensen keken verbaasd naar die jonge
mannen die zo vurig over God en Jezus vertelden.
‘Wat scheelt er met hen?’ vroeg een man met een
zwaarbeladen ezel. ‘Hebben ze te veel wijn gedronken,
dat ze zo hard roepen en niet meer kunnen zwijgen?’ 4
Levensadem

1 Het pinksterverhaal is een verhaal
dat tot de verbeelding spreekt, maar
dan in die zin dat én kinderen én
volwassenen blijven hangen bij de
visuele voorstellingen, met name de
vurige tongen, een windtafereel of de
Geest, de nederdaling van een duif. We
moeten achter de ‘beeldjes’ kijken om
de betekenis van het verhaal te vatten.
2 Als de kerkgemeenschap haar
geboorte in het pinkstergebeuren
legt, dan drukt ze daarmee uit: het is
een gemeenschap die haar samenzijn
als geschenk ervaart. Het pinkstergebeuren is het begin van een nieuwe
beweging, het teken van een nieuw
verbond. Wie zoiets als ‘programma’
wil verkondigen, grijpt dan wel naar
beelden die vol van vuur zitten, vol
nieuwe inspiratie, vol ‘Geest’.
Uiteindelijk wil Lucas uitdrukken:
met de kerkgemeenschap is iets
beslissends nieuws gebeurd, iets wat
inhaakt op wat vroeger was en toch
totaal nieuw is. De scharnierfiguur
van die overgang van oud naar nieuw
is Jezus Christus. Hij wordt dan ook
hét onderwerp van de redevoering
die Petrus houdt ten aanzien van de
aanwezigen (Hand. 2, 14-39).

3 God wil niet dat mensen op één
plaats blijven zitten. Hij rekent erop
dat mensen elkaar ruimte van leven
geven en de hele aarde vruchtbaar
bevolken. Daartoe verstrooit Hij hen.
De door God verspreide mensen
komen samen om opnieuw,
vernieuwd, de nieuwe zending aan
te gaan. De nieuwe zending, de
liefdesopdracht, verstaan ze allen,
welke taal ze ook spreken.

4 Op het einde merken enkelen cynisch
op: ‘Ze zitten vol wijn.’ Net zoals er ten
aanzien van Jezus spottende woorden
werden gesproken, zo zijn ook hier
ten aanzien van Zijn gemeenschap
spotters aan het werk. Het goede zal
nooit door iedereen gezien worden.
Is onze tijd zo anders?

Les 4

Maar een oude vrouw schudde het hoofd. ‘Ik denk niet
dat ze dronken zijn’, zei ze. ‘Ze kunnen gewoon niet
zwijgen. Ze willen iedereen overtuigen, omdat het waar
is wat ze zeggen.’ 2 5
(Kolet Janssen, vrij naar Mc. 1, 12-13)

5 Behalve het enthousiasme,
de gevoelsverbondenheid, de
vriendschapsgeest van een
kerkgemeenschap blijkt er ook
nood aan commentaar, duiding,
uitleg. Dat is niet enkel nodig om
helder voor ogen te houden waar de
verbondenheid op slaat (‘Het gaat
niet om onszelf’, ‘Het is niet een
product van ons’), maar ook om tegen
het spottende onbegrip van buitenstaanders/omstanders in te gaan. Ook
vandaag mogen we die beide polen in
onze geloofsbeleving niet uit het oog
verliezen.
(Vrij naar Geert Faseur)
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Achtergrondinformatie
Een wenskaart vol levensadem: werken met ecoline
Stappenplan werken met ecoline

Dit heb je nodig. Kies maximum drie kleuren ecoline.

Zet het potje met ecoline niet te ver van de kaart.
Neem een rietje. Steek het niet te diep in de ecoline.
Zet je duim erop.

Hou je duim op het rietje. Verplaats het rietje
voorzichtig naar de kaart. Laat je duim dan los.

De druppel valt op de kaart.

Blaas de druppel met het rietje naar alle kanten van
de kaart.

Doe hetzelfde met de tweede kleur. Zorg ervoor dat de
nieuwe druppel niet te dicht bij de eerste kleur valt.

Doe nog eens hetzelfde met de derde kleur.

Laat de kaart daarna drogen.
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Beste
Ik wil je graag een beetje levensadem schenken.
Daarom heb ik met mijn eigen adem deze kaart voor je geblazen.
Ik hoop echt dat je

Lieve groetjes van
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De wind blaast mijn gebed mee.

Leerplandoelen
De leerlingen kunnen de symbolische betekenis vatten van in- en uitademen. Dat houdt in dat ze …
 kennismaken met een verhaal uit een andere religie, waarin lucht, adem en wind een belangrijke rol spelen.

Materialen
Voor de leerlingen

Voor de leerkracht

 leerwerkboek: p. 10 en
p. 11

 achtergrondinformatie:
hdl. p. 36 en p. 37
 kopieerblad: hdl. p. 38
(op leerlingenaantal)
 een lang touw of een
lint
 wasknijpers of
stevige kleefband

Voor de klas
 bordboek
 (cd x nr. x: themalied)
 prentenset: prent x
(themabeeld)

Online

www.

 document: de foto’s
op de kaartjes aan
de ballonnen van het
themabeeld

Tips
Zie ‘Vooraf’.
Je kunt de huistaak ook in de klas laten maken, in een les die je vooraf geeft. De leerlingen kunnen dan alleen of
in duo’s de website http://wereldgodsdiensten.samsam.net/wereldgodsdiensten verkennen.
De huistaak dekt een aantal van de eindtermen rond ICT, met name
De leerlingen:
1 hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren;
2 gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier;
3 kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving;
4 kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving;
5 kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
Ben je geen voorstander van huistaken op het internet of beschik(ken) jij (of je leerlingen) niet over de mogelijkheden om het op die manier aan te pakken? Bekijk dan zelf vooraf de website. Filter vervolgens de informatie
die jij belangrijk vindt om door te geven aan de leerlingen. En vertel dan tijdens de les kort wat het boeddhisme
inhoudt.

Vooraf
 Laat de leerlingen als taak het onderdeel over het boeddhisme verkennen op de website van samsam. Geef hen de
url van de website: http://wereldgodsdiensten.samsam.net/wereldgodsdiensten en klik door naar boeddha. Of zet
de link op de school- of de klaswebsite. Bekijk vooraf de website zeker ook zelf. De vijf speurvragen zijn een leuke
insteek om de website te verkennen. Als je wilt, kun je de speurvragen als taak geven, maar je kunt je leerlingen
het boeddhisme als levensbeschouwing ook gewoon laten verkennen.
 Beschik je in de klas niet over de mogelijkheid om op het internet te surfen, surf dan zelf vooraf naar de website
van samsam en maak een ‘print screen’ van het startscherm over het boeddhisme. Druk de afbeelding af in kleur.
 Lees de achtergrondinformatie over het boeddhisme en over de gebedsvlaggetjes op p. 36 en 37 van de handleiding.
 Maak kopieën van het kopieerblad op witte, rode, groene, blauwe en gele papieren zodat je gebedsvlaggetjes in
verschillende kleuren hebt. Zorg ervoor dat elk kleur ongeveer evenveel keer voorkomt. Maak vooraf het touw of
het lint vast op de speelplaats. Doe dat op een plek waar de vlaggetjes niet kapot kunnen gaan.
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Terugblik op de huistaak: het boeddhisme
website samsam
(geprinte print
screen)

Heb je een internetverbinding in de klas? Surf dan klassikaal naar
http://wereldgodsdiensten.samsam.net/wereldgodsdiensten en klik door naar boeddha.
Heb je geen internetverbinding? Toon dan de print van de webpagina over het boeddhisme.
Vraag wat de leerlingen heeft aangesproken op de website. Wat hebben ze geleerd? Wat is
hen bijgebleven?

(hdl. p. 36 en p. 37)

Zitten er boeddhistische leerlingen in je klas? Laat hen dan zeker aan het woord over
hun levensbeschouwing. Hun ervaring en persoonlijke bijdrage zal zeker verrijkend
werken. Zijn er geen boeddhistische leerlingen? Geef dan zelf een beknopte samenvatting van de boeddhistische leer op basis van de achtergrondinformatie op p. 36 en p. 37.

Boeddhistische gebeden
leerwerkboek:
p. 10 en p. 11

De leerlingen nemen hun leerwerkboek op p. 10 en p. 11. Ze lezen per twee de verschillende
boeddhistische gebedsmogelijkheden en ze bekijken de foto’s.

prentenset:
prent x
(themabeeld)

Projecteer of toon het themabeeld. Bespreek het verband tussen het themabeeld en bidden
in het boeddhisme.
 Waarom bekijken we net deze gebeden? Waarom staan we stil bij de boeddhisten en niet bij
joden of moslims of …? de gebeden worden door de wind meegenomen
 Wat hebben de molens en de gebedsvlaggetjes te maken met de ballonnen van ons
themabeeld? Wat hebben ze te maken met het thema levensadem? ballonnen vliegen door
de lucht, de gebeden ook / allebei met wind vooruit

De wind blaast mijn gebed mee.
website samsam
(geprinte print
screen)

Surf opnieuw klassikaal naar http://wereldgodsdiensten.samsam.net/wereldgodsdiensten en
klik door naar boeddha.
Heb je geen internetverbinding? Toon dan opnieuw de print van de webpagina over het
boeddhisme. Wijs de leerlingen op de gebedsvlaggetjes die op de startpagina staan afgebeeld.

kopieerblad:
hdl. p. 38

Geef elke leerling een gebedsvlaggetje. We gaan nu allemaal samen een ketting van gebedsvlaggetjes maken. Je mag een tekst of een gebed op de voorkant van de vlag schrijven, de vlag
versieren en daarna uitknippen. De leerlingen gaan aan de slag. Misschien hebben sommige
leerlingen gebrek aan inspiratie? Help hen dan zeker een eindje op weg.

touw,
wasknijpers of
kleefband

Wanneer alle leerlingen klaar zijn met hun vlag, trekken jullie samen naar buiten, naar de
plek waar jij het touw hebt opgehangen. Iedereen mag zijn vlag aan het touw bevestigen.
Als je wilt, kun je de leerlingen hun woorden fluisterend voor laten lezen tegen de wind.
Dat doen ze zodat de wind hun woorden kan dragen en kan meenemen naar waar zij
dat willen. Dat is geen boeddhistisch gebruik bij gebedsvlaggetjes, maar het kan
betekenisvol zijn voor de leerlingen.
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Wanneer alle leerlingen hun vlaggetje hebben vastgemaakt, maak je samen een gesloten
kring (het liefst dicht bij de vlaggetjes). Spreek daarbij deze woorden uit:
Mensen richten zich vaak tot God.
Jezus trok zich in stilte terug op de berg, in de woestijn, bij het meer.
Bidden, heet dat.
Maar ook mensen die niet in Jezus of God geloven, bidden soms of maken het stil.
Bidden kan in elke taal, op elke manier.
Wij hebben net ons gebed op een vlag geschreven.
We hopen dat de wind onze woorden meeneemt en uitblaast over de hele wereld, naar daar waar
wij willen dat onze woorden belanden.
Ga na deze fase samen terug naar de klas.

Tot slot: een ballon … en een kaart
bordboek
(geprinte foto van
gebedvlaggetjes)
prentenset: prent x
(themabeeld)

Hang of projecteer het themabeeld op het bord. Richt de aandacht van de leerlingen op de
oranje ballon. Zorg ervoor dat ze opmerken dat er opnieuw een kaartje aan de ballon hangt.

leerwerkboek:
p. 10
(cd x nr. x:
themalied)

Tot slot schrijven de leerlingen in de oranje ballon in het leerwerkboek wat ze van de les
willen onthouden of wat ze graag nog willen zeggen (aan jou of aan God).
Terwijl ze daarover nadenken en schrijven laat je het themalied ‘Levensadem’ nog eens
horen.

Op het kaartje staat een foto van gebedsvlaggetjes. Projecteer de foto in het bordboek (of
toon de foto als je hem vooraf hebt geprint). Verduidelijk dat de oranje kleur van de ballon
verwijst naar het boeddhisme. Oranje is een kleur die heel vaak voorkomt in het boeddhisme.
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Achtergrondinformatie
Het boeddhisme

Het boeddhisme
Het boeddhisme is een wereldgodsdienst. Er zijn ongeveer 500 miljoen boeddhisten op de wereld.
Ze geloven niet echt in een god. Het boeddhisme is meer een leer of een levenswijze. Ze geloven dat ‘boeddha’
betekent: ‘de verlichte’, hij die alles helder ziet, weet en begrijpt. Er zijn al meerdere boeddha’s geweest en er
zullen er nog komen.
Volgens het boeddhisme kunnen de mensen geholpen worden om gelukkig te leven door de vier grote waarheden en
het achtvoudige pad. Het boeddhisme heeft niet echt regels, verboden of geboden. Wel moet je opletten wat je doet,
je bent verantwoordelijk voor alles wat je doet en je moet proberen goed te leven. Daarom zijn er vijf beloften:
 een levend wezen geen kwaad doen;
 niet nemen wat je niet gegeven is;
 niet op een verkeerde manier leven;
 geen onvriendelijke dingen zeggen en niet liegen;
 geen drugs of sterke drank gebruiken die helder denken onmogelijk maken.
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Vlaggetjes die voor geluk zorgen
Windpaard
In het Himalayagebergte kom je overal felgekleurde vlaggetjes tegen.
Het zijn Tibetaanse ‘lung ta’ of gebedsvlaggetjes, die horen bij het Tibetaanse
boeddhistische geloof. ‘Lung ta’ betekent letterlijk ‘windpaard’.
Als je zo'n vlaggetje goed bekijkt, zie je allemaal lettertjes en symbolen. Op elk
vlaggetje staat een gebedstekst. Die wordt ook wel een ‘mantra’ genoemd. Een
mantra is een gebed waarvan de woorden altijd herhaald worden. De bewoners
van het Himalayagebied geloven dat als de vlaggetjes wapperen in de wind, ze
voorspoed zullen brengen aan degene die ze opgehangen heeft.

Heilig
De kleuren van de vlaggetjes verbleken na een tijdje. Wij zeggen dat dat door de
zon komt. Maar in Tibet en Nepal geloven ze dat de kleuren verbleken omdat de
boodschap is opgenomen door de omgeving. Door de teksten op de vlaggetjes
zou de omgeving zelfs schoner en zuiverder worden. Tijdens nieuwjaar worden
er nieuwe vlaggetjes opgehangen. De oude worden dan verbrand. Om nieuwe
vlaggetjes te maken wordt nooit oude stof gebruikt. Ook worden vlaggetjes niet
verwerkt in kleding. Dat zou ongepast zijn, want de symbolen en de teksten zijn
heilig. Daarom mogen de vlaggetjes ook niet op de grond gelegd worden.

Lung ta en darchor
Er zijn twee soorten gebedsvlaggen: lung ta en darchor. De lung ta zijn vierkante vlaggetjes die in
slingers worden opgehangen en de darchor zijn langwerpige vlaggen die vastgemaakt worden aan
een lange stok. Slingers van ‘windpaarden’ worden tussen twee hoge punten gespannen, bijvoorbeeld rotspunten of daken van tempels. Ze worden ook wel opgehangen aan een hoge punt en dan
schuin naar beneden getrokken. De langwerpige vlaggen staan bij de ingang van huizen en tempels
en bieden een warm welkom aan de bezoekers. De vierkante ‘windpaarden’ worden vaak op hoge
plekken opgehangen, zodat de goede wensen op de vlaggetjes terecht zullen komen bij alle levende
wezens.

Kleuren
Er zijn gebedsvlaggetjes in setjes van vijf kleuren. Vooral de primaire kleuren (blauw, geel en rood) worden gebruikt,
maar ook wit en groen. De vijf kleuren staan voor de vijf elementen. Blauw staat voor de hemel, wit voor wind, rood
voor vuur, groen voor water en geel voor aarde. Elke kleur staat ook voor een van de vijf voorkomens van Boeddha.

Beelden
Op het vlaggetje staat vaak een afbeelding van een sterk paard (een ta), dat
drie juwelen op zijn rug draagt. Boeddhisten tekenen paarden omdat die altijd
snel zijn. Voor hen betekent dat dier ook de omschakeling van ongeluk naar
voorspoed. De drie juwelen zijn de symbolen van Boeddha, de dhamma (de
boeddhistische leer) en de sangha (de boeddhistische gemeenschap). Het zijn
de drie hoekstenen van het Tibetaanse Boeddhisme.

(Bron: www.schooltv.nl/eigenwijzer)
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Terugblik

Levensadem

Materialen
Voor de leerlingen
 leerwerkboek: p. 3 t.e.m. p. 11

Voor de leerkracht
 kopieerbladen: hdl. p. 40 t.e.m.
p. 43 (op leerlingenaantal)

Voor de klas
 bordboek

Tips
Je kunt een procesgerichte terugblik en een toets op twee manieren aanbieden.
Je kopieert de standaardterugblik en de standaardtoets op leerlingenaantal.
Of je past de standaardterugblik en -toets aan op maat van je klas.
Spreek met je leerlingen voor of na de terugblik een tijdstip af voor de toets van het thema ‘Levensadem’.
Leg duidelijk uit wat ze moeten kennen en wat er van hen verwacht wordt. Verwijs naar het leerdoelenkader bij
elke les in het leerwerkboek: dat kunnen ze gebruiken als hulpmiddel bij het studeren. De toets neem je het
best enkele dagen na de terugblik af.
Na het terugblikmoment kun je kort feedback op het blad van elke leerling noteren.
Ook de ouders mogen er iets op schrijven als ze dat willen.

Vooraf
 Kopieer de terugblik uit de handleiding op p. 40 op leerlingenaantal.
Of pas de terugblik aan in het document op de toetsen-cd-rom. Maak prints op leerlingenaantal.
 Kopieer de toets uit de handleiding op p. 41 t.e.m. p. 43 op leerlingenaantal.
Of pas de toets aan in het document op de toetsen-cd-rom. Maak prints op leerlingenaantal.

Terugblik met de leerlingen
leerwerkboek:
p. 3 t.e.m. p. 11
hdl. p. 40

De leerlingen nemen hun leerwerkboek en hun kopie van het blad ‘Terugblik Levensadem’.
Ze bladeren door het thema in het leerwerkboek. Ze bekijken ook de uitbreidingslessen
opnieuw, als je die extra aangeboden hebt – ze vullen het blad ‘Terugblik’ dan aan met de
titels van de uitbreidingslessen. Vraag hen daarna om individueel en rustig na te denken.
 Hoe heb je het thema ‘Levensadem’ ervaren?
 Vond je het interessant of niet?
 Wat wist je vooraf over het thema?
 Vond je het thema gemakkelijk of moeilijk?
 Waar heb je achteraf nog over nagedacht?
 Welke vragen heb je nog?
 Wat zou je nog meer willen weten?
De leerlingen beantwoorden de vragen op hun blad. Daarna kun je nog een aantal leerlingen
aan het woord laten over de voorbije lessenreeks.

Terugblik voor jezelf
Blik zelf terug op het afgeronde thema en schrijf op wat je wilt vasthouden voor het volgende schooljaar. Maak
notities bij de volgende aspecten van de lessenreeks: de inhoud van het thema, de manier waarop je het hebt
aangepakt, de sfeer en de onderlinge relaties in de klas en de manier van evalueren. Op de toetsen-cd-rom
vind je een uitgebreide lijst met ondersteunende vragen voor die zelfreflectie.
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naam:

klasnummer:

datum:

1 Ademen: een
wonder

2 De levensadem
van God

3 Jezus vindt
levensadem
bij God

4 Nieuwe adem
voor Jezus’
leerlingen

5 De wind blaast
mijn gebed mee.

6 Een cadeautje:
nieuwe adem

7

8

9

10

Ik vond dit thema moeilijk / gemakkelijk, omdat

Dit heb ik geleerd in dit thema:

Hier heb ik verder nog over nagedacht:

Toelichting van de leerkracht

Reactie van thuis
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Toets

Levensadem

naam:

klasnummer:

punten:

/ 10

klas:

datum:

1

Ademen gaat niet altijd even goed. Wanneer had jij het al eens moeilijk
om te ademen?

/ 1,5

2
1

Een verhaal over Levensadem uit de Bijbel.
Nummer de zinnen in de juiste volgorde van 1 tot 5.

/ 2,5

Jij hoort bij mij en ik hoor bij jou!

Hij blies levensadem in zijn neus.
Zo werd de mens een levend wezen.
Ik ga mensen maken. Wezens die kunnen denken
en praten en lachen en liefhebben. Dat zal geweldig zijn!

Ook bij haar blies God levensadem in de neus.

God kneedde opnieuw beelden van aarde: met twee
en met vier poten, met grote scherpe tanden of met
een krullerige vacht, met kleine spitse oortjes of met
lange manen.
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3

Jezus vindt levensadem. Vul in.

/4

Waar is Jezus?

Waar is Jezus?

Waar is Jezus?

Waarom is Jezus daar?

Wat vindt Jezus daar?

Hoe voelt Jezus zich achteraf?

De

van

Waar ga jij naartoe als je even ‘op adem wilt komen’ of als je nood hebt aan wat rust?
Teken het. Waarom ga je naar daar?
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4

Waarom past het woord ‘levensadem’ bij deze prenten?

/2

4_K_Levensadem_prentenset_4

In dit verhaal leerde ik een ander woord voor ‘Levensadem’ kennen:

.

63

Toets

Levensadem

42

